
 Styremøte 

31.05.2019 Kl 18.00-19.30 Hokksund 

 Norsk Bassetklubb 

Referent Sekretær/Kasserer:Liv Arnhild Myrholmen 

Deltakere Leder: Einar Langrusten                               
Nestleder:Grete Aase,                                   
Styremedlem: Thomas Vibeto                                       
Styremedlem: Bjørn Myrholmen  

Styremedlem: Tina Oline Bratsberg Rygge                                          

  

Forkortelser: El – GA-TV--BM-TR 

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden 

Konklusjon :           Dagsorden godkjent 

Gjennomgang av  referat forrige styremøte 

Status Tilbakemelding og evt endringer av saker ifra forrige 
styremøte. 

Konklusjoner Vedtekter: Fått opplysning om at disse er sendt inn til NKK 
på nytt med noen endringer. Leder må få en kopi for å 
kontrollere at endringene ikke er vesentlige, må evt.være 
stavefeil eller ordlyd, da det kun er årsmøtet som har 
myndighet for å kunne godkjenne. 

Representant i JD: etter avstemming ble det vedtatt at 
Thomas Vibeto overtar dette vervet etter Ann Kristin 
Bratsberg Rygge, han skal være kontaktpersonen mellom 
NBaK og JD. 

G A  jobber med å få på plass representanter i de ulike 
raseråda der det mangler eller blir endring av personer. 

RAS er innsendt på noen av rasene våre, de nye raseråda 
må begynne jobben med å få skrevet og godkjent RAS der 
de mangler og en gjennomgang av de vi allerede har for 
en evt.endring. 

Tilgangene til Facebook sida vår skal nå være endret t il de 
som styret har bemyndiget til å kunne skrive og legge ut 
info.Må få endret administrator. 

Utsendelse av Bassetposten 

Status Fått tilbakemelding på at en god del medlemmer ikke har 
mottatt bladet. 

Konklusjoner Må sikre oss at alle medlemmene våre får denne tilsendt 
og at personvernet blir ivaretatt.  

Medlemmene må også være flinke til å oppdatere 
mailadressene sine. 

PR-ansvarlig 

Status  Kari Anne Myrholmen i samarbeid med Liv Arnhild 
Myrholmen har sagt seg villig til å sende ut en del nyttig 
info.stoff  som kan være av interesse for våre 
medlemmer,i tillegg  være ansvarlig for utsendelsen av 
bladet. ( jfr.saken over). 



Konklusjoner Styret godkjente dette,  all info. vil bli sendt ut fra epost-
adressen  til Norsk Bassetklubb . 

Hjemmeside 

Status Opprydding i gammelt stoff 

Konklusjoner Web.master vil oppdatere etter hvert som vi sender henne 
nytt stoff. 

Nye medlemmer 

Status Forslag om vervepremie 

Konklusjoner Vervepremier vil bli trukket ut blant de som verver flest 
medlemmer til klubben vår. 

Dette må legges ut på hjemmesiden og i bladet og sendes 
ut som beskjed til hvert enkelt medlem. 

Starter 1.1.2020. 

Vinnerne vil bli trukket ut på utstillingen på Hokksund 
hvert år. 

De som verver og hvem de verver må de sende direkte til 
klubbens kasserer som vil lage en oversikt. 

Eventuelt      

Status Representanter til RS, saker og valg  

Konklusjoner .EL og TV oppdaterer seg i henholdsvis til NKK og JD  

 

Regnskap  

Status Legger ved regnskap pr 31.5.2019.  

 

Konklusjoner Er ajour iht budsjett. 

Kasserer ønsker å gjennomgå nåværende retningslinjer og 
takster for utbetalinger med styret på neste møte. 

 

Utstilling Hokksund 1.6.19 

Status Kvelden før dagen: 

 

Konklusjoner Mange påmeldte, alt personell og alle tillatelser på plass, 
mange fine gaver og premier til vinnere og til utlodning.  

TV har skaffet klubben sponsoravtale med Sportmann`s 
Pride til alle våre arrangementer.                              
Mange som blir med på felles bespisning og sosialt 
samvær. 

Sekretær skriver en rapport om arrangementet og GA tar 
ansvar for å sette dette sammen med bilder og legge ut 
dette til våre medlemmer. 

Utstillingskomite: 

Status Komite for Hokksund 7.6.2020  - og Jubileumsutstilling 
2021 



Konklusjoner Utstillingsleder er TR sammen med GA og 
kasserer/sekretær  

Fordeling: TR skaffer ringsekretær og skriver 
(elekt.kritikker) 

GA skaffer dommer. 

Sekretær lager og får på plass alle avtaler, rosetter og 
kataloger. 

Opplegg og ramme rundt arrangementet er alles ansvar. 

Årets hund utstilling Veteran  

Status .Hvordan det skal poengsettes  

Konklusjoner Det skal være samme utregning som for de andre med 
unntak av at vi godtgjør med 2 ekstra poeng dersom 
Veteranen blir vinner av utstillingen. 

 

Status Bekjentgjøring av referat av styremøtene 

Konklusjoner Skal legges ut for medlemmene.  

 

 

Liv Arnhild Myrholmen 

Kasserer/sekretær 


